
 

DziałaMy! Wawer – przewodnik 

 

Użytkowanie 

Strona DziałaMy! Wawer wspiera uczestnictwo obywateli w otwartym, przejrzystym i demokratycznym 

samorządzie. Jest to narzędzie umożliwiające przedstawianie bazy pomysłów, wymianę opinii oraz 

bezpośredni kontakt pomiędzy użytkownikami - za pomocą moderowanego forum. Ze strony 

dzialamy.wawer.warszawa.pl można korzystać na dwa sposoby. Po pierwsze, znajdziesz tutaj podstawowe 

informacje o dostępnych w Warszawie rozwiązaniach oraz zasobach i narzędziach, które wspierają realizację 

oddolnych inicjatyw mieszkańców bądź organizacji. Są tu także opisy pomysłów zrealizowanych lub 

zmierzających do realizacji z inicjatywy mieszkańców Wawra, wydarzeń organizowanych przez DziałaMy! 

Wawer oraz wizytówki Przyjaciół, czyli osób gotowych dzielić się swym doświadczeniem, energią i czasem 

z pomysłodawcami. Po drugie - jest stroną, na której można zgłaszać pomysły bądź inspiracje, dzielić 

się nimi, dyskutować, opiniować, sprawdzać - ogólnie mówiąc inkubować je - by finalnie tworzyć i 

animować społeczności działające na rzecz ich skutecznej realizacji.  

 

 

Ta druga, czynna forma korzystania ze strony internetowej DziałaMy! Wawer jest możliwa po rejestracji konta 

poprzez e-mail bądź poprzez profil Facebook. Otwarte jest wtedy dodawanie lub/i obserwowanie pomysłów, 

komentowanie ich oraz dołączanie do grup albo społeczności wspierających konkretne inicjatywy. 

Zarejestrowani użytkownicy mogą również “flagować” treści, które powinny, ich zdaniem, zostać poddane 

moderacji. Zarejestrowani użytkownicy mogą również kontaktować się bezpośrednio z innymi 

zarejestrowanymi współużytkownikami.  

 

Rejestracja i logowanie 

Każdy, kto chce aktywnie korzystać z DziałaMy! Wawer (tj. zamieszczać pomysły, móc komentować pomysły, 

głosować, brać udział w sondażach) potrzebuje zarejestrować się na portalu. Rejestracja przebiega w sposób 

prosty i intuicyjny, podobny do rejestracji na innych stronach internetowych. Należy w prawym górnym rogu 

strony kliknąć „Zarejestruj się”. Wtedy zostaniemy przekierowani do krótkiego formularza rejestracyjnego. 



Zamiast wypełniać formularz, można również zarejestrować się 

klikając ikonę “facebook” - jeśli posiadamy profil na tym portalu. 

Po wypełnieniu formularza użytkownik dostanie na podany przez 

siebie adres mailowy jednorazową wiadomość o tytule „Instrukcje 

potwierdzenia”, w której będzie zamieszczony link aktywacyjny. Po kliknięciu w ten link będzie możliwe 

wielokrotne logowanie się na swoje konto. 

Administratorzy DziałaMy! Wawer monitorują nowe 

rejestracje i – gdy pojawi się taka wola ze strony 

użytkownika – nadają mu odpowiednią rolę. Przykładowo: 

użytkownicy rejestrujący się jako “Przyjaciele” będą 

otrzymywać rolę „Przyjaciół” wkrótce po dokonaniu 

rejestracji. 

Informacje o przetwarzaniu danych zawarte są w stopce 

strony: w „Polityce Prywatności” oraz „Regulaminie”, w 

stopce strony. 

Konto użytkownika 

Po dokonaniu poprawnej rejestracji i aktywacji konta 

możliwe jest logowanie się. W zakładce „Moje konto” 

widoczne są informacje na temat uprawnień użytkownika, 

jak również funkcje konta, które każda zarejestrowana 

osoba może dowolnie konfigurować.  

 

Zwróć szczególną uwagę na część „Informuj mnie drogą mailową”. Gdy chcesz uprościć korzystanie z 

DziałaMy! Wawer i uniknąć  ciągłego sprawdzania swoich pomysłów bądź komentarzy na stronie DziałaMy! 

Wawer, wtedy warto zaznaczyć wszystkie funkcje informacyjne. Dzięki temu wiadomości o aktywnościach 

 



dotyczących Twoich komentarzy albo pomysłów będą wysyłane 

bezpośrednio na podany przez Ciebie adres e-mail. 

W panelu użytkownika znajduje się również zakładka „Moja 

aktywność”. W niej wyświetlane są działania podejmowane przez 

użytkownika (np. komentarze, wraz z miejscem zamieszczenia 

wpisu). 

Obok zakładki „Moja aktywność” znajduje się dzwonek, 

informujący o nowych powiadomieniach.  

 

Funkcje DziałaMy! Wawer 

Pomysły  

Jest to najbardziej interaktywna i prawdopodobnie najważniejsza część strony internetowej DziałaMy! 

Wawer. To właśnie tutaj znajdziesz pomysły dodawane przez wawerczyków: zarówno nowe, czyli planowane 

bądź w toku, jak i zrealizowane. Jest ona dodatkowo uzupełniana przez zespół tworzący DziałaMy! Wawer, 

który na podstawie rozmów i poszukiwań prezentuje wybrane pomysły już zrealizowane w Wawrze.  

 

Żeby dołączyć do grupy, która wspiera bądź kibicuje konkretnej inicjatywie należy użyć przycisku “Dołącz do 

pomysłu”, znajdującego się na ekranie danego pomysłu, a następnie odpowiedzieć w istniejącym już wątku 

lub stworzyć nowy wątek. Wtedy użytkownik staje się uczestnikiem społeczności. Od tego momentu będzie 

dostawał powiadomienia o pojawiających się komentarzach. Będzie również wymieniony na liście jej  

uczestników. Można także obserwować pomysł („Obserwuj pomysł”) nie będąc uczestnikiem jego  

społeczności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy pomysł może zostać poddany pod dyskusję w formie komentarzy pisanych pod pomysłem.  Komentarze 

można polubić. Dla porządku, odpowiadając na konkretny komentarz, warto używać funkcji “Odpowiedz” - a 

zatem niekoniecznie przez tworzenie nowej wiadomości. 

 

Zarejestrowany użytkownik może dodać swój pomysł za pomocą ikony „Dodaj swój pomysł”, znajdującej się 

po prawej stronie ekranu. Po kliknięciu ikony pojawia się formularz, w którym należy uzupełnić poszczególne 

rubryki: Tytuł, Hasło, Podsumowanie pomysłu, treść i inne. Do wypełnienia rubryk nie potrzeba wiedzy 

eksperckiej. Równie dobrze może to być klika słów lub zdań, które dadzą wyobrażenie o pomyśle - by 

umożliwić jego wspieranie, inkubowanie i rozwój przez zainteresowanych nim wawerczyków. Naturalnie im 

bardziej pogłębiona jest informacja, tym krócej będzie „od pomysłu do przemysłu”. 

 



 
 

Można również zamieścić obraz lub dokument. 

Pomysł warto oznaczyć odpowiednim tagiem – to 

ułatwi innym użytkownikom wyszukiwanie 

interesujących ich tematów.  

 

Na końcu formularza należy zaznaczyć, czy pomysł 

dotyczy całej dzielnicy, czy jej części – osiedla. 

 

Po kliknięciu „dodaj swój pomysł” pojawia się on 

na platformie. Możesz go od razu zobaczyć w 

zakładce “Pomysły”. Administratorzy widząc 

nowe pomysły kontaktują się z poszczególnymi 

Przyjaciółmi, którzy mogą być zainteresowani 

wsparciem i pomocą przy konkretnym 

przedsięwzięciu – zapraszając ich do współpracy z 

pomysłodawcą. 

 

 

Narzędziownik 

Narzędziownik jest częścią strony DziałaMy! Wawer, w której użytkownicy mogą dowiedzieć się o 

rozwiązaniach oraz zasobach, które mogą być przydatne w realizacji pomysłów. Znajdziesz tam wymienione 

zarówno narzędzia miejskie, jakie które oferuje m.st. Warszawa, jak i te niezwiązane z samorządem narzędzia, 

takie jak dla przykładu crowdfoundingowe strony „Polak Potrafi”, czy „Wspieram to”. 

 

Głównym celem tej sekcji jest zaprezentowanie różnorodnych narzędzi wspierających realizację oddolnych 

inicjatyw, a co za tym idzie - są to raczej odsyłacze do odpowiednich stron, miejsc lub osób, niż wyczerpujące 

artykuły, prezentacje czy opisy na temat możliwości korzystania z tych narzędzi. 

 

 



Wydarzenia 

Ta część strony jest na bieżąco aktualizowanym źródłem informacji dotyczącym wydarzeń, na których 

aktywne będzie DziałaMy! Wawer. Drugim dobrym źródłem zasobem takich informacji jest fanpage DziałaMy! 

Wawer na Facebooku. 

 

Przyjaciele 

Sekcja, w której znajdują się opisy osób: Przyjaciół oraz miejsc: Miejsc Przyjaznych Pomysłowości, które 

stanowią - wraz ze stroną www oraz wydarzeniami - filary projektu DziałaMy! Wawer. Przyjacielem może 

zostać każdy, kto ma doświadczenie w realizacji pomysłów na rzecz lokalnej społeczności (np. wydarzenia 

sportowe czy kulturalne) i chce się nim podzielić. Miejsca Przyjazne Pomysłowości to lokalne 

przedsiębiorstwa, które w różny sposób są gotowe wspierać pomysłowych wawerczyków - czy to poprzez 

udostępnienie lokalu na organizację wydarzenia lub roboczego spotkania czy różnego rodzaju wsparcie 

rzeczowe (przykładowo przez pożyczenie leżaków, krzeseł czy szklanek) lub finansowe. Miejsca te są wciąż 

dodawane i uzupełniane na platformie.  

 

Na stronie projektu masz możliwość przyjrzenia się sylwetkom Przyjaciół i Miejscom Przyjaznym 

Pomysłowości (MPP). Po kliknięciu na kartę „Przyjaciele”, widzisz sylwetki Przyjaciół. Możesz kliknąć na 

poszczególne osoby, by wyświetlić informacje o Przyjacielu: doświadczenie, zrealizowane w Wawrze pomysły 

oraz posiadane kompetencje. Dzięki rejestracji konta na stronie, otworzysz sobie możliwość nawiązania 

bezpośredniego kontaktu z Przyjaciółmi. Przyjaciele są wyróżnieni przy zamieszczaniu komentarzy – przy ich 

profilu wyświetla się zielony pasek z rolą ”Przyjaciel”. 

 

Klikając  „Miejsca Przyjazne Pomysłowości”, zobaczysz karty z firmami bądź organizacjami, które dołączyły do 

DziałaMy! Wawer, by wspierać pomysłowość wawerczyków. Możesz kliknąć na poszczególne karty, aby  

wyświetlić informacje o MPP: opis miejsca, lokalizację, godziny pracy oraz inne, które firma albo organizacja 

zdecydowała się umieścić. 

 

 

 

https://www.facebook.com/dzialamywawer/
https://www.facebook.com/dzialamywawer/


 

Sondaże 

W tej części przedstawiciele tutejszego Urzędu Dzielnicy mogą zadawać mieszkańcom pytania dotyczące 

podejmowanych przez Urząd decyzji. Strona DziałaMy! Wawer pozwala na tworzenie sondaży opierających 

się na pytaniach z możliwością wyboru odpowiedzi z sugerowanej listy. Lista może być stworzona zarówno za 

pomocą słów, jak i obrazów. Pozwala to na korzystanie nie tylko z opisów, ale również z wizualizacji. 

 
Warto jednak pamiętać, że nie jest to forma konsultacji społecznych wynikająca z przepisów dotyczących 
prowadzenia konsultacji społecznych na terenie m.st. Warszawy. 
 
 
 
 
 

 
Osoby administrujące stroną DziałaMy! Wawer: 

Magdalena Golan: 693 638 579, m.golan@poledialogu.org.pl 

Mateusz Wojcieszak: 793 638 701, m.wojcieszak@poledialogu.org.pl  

 

Serdecznie zapraszamy i dziękujemy za przyłączenie się do DziałaMy! Wawer!  
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